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1. Загальні положення 

 

1.1. «Порядок організації роботи та акредитації спостерігачів на виборах на посаду 

директора Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук 

України» (далі – Порядок) розроблений згідно з Законом України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», Основними принципами організації та діяльності 

наукової установи Національної академії наук України, «Методичних рекомендацій 

щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи», затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання 

обрання та призначення керівника державної наукової установи» (далі – Методичні 

рекомендації), та Положенням про організаційний комітет та виборчу комісію з 

проведення виборів директора, затвердженим вченою радою Інституту молекулярної 

біології і генетики Національної академії наук України (ІМБГ НАН України) від 

29.01.2019 протокол № 2. 

1.2. Акредитації на час підготовки та проведення виборів директора ІМБГ НАН України 

підлягають усі без винятку спостерігачі. Цей порядок визначає умови акредитації та 

організації роботи спостерігачів від кандидатів на посаду директора (далі – 

кандидатів) та громадських організацій (громадських спостерігачів) під час 

проведення виборів директора ІМБГ НАН України з метою забезпечення 

демократичності, прозорості та відкритості виборів, гласності, таємного та вільного 

волевиявлення, добровільної участі наукових працівників у виборах та забезпечення 

рівності прав всіх учасників. 

1.3. Спостерігачем може бути будь-яка особа, крім кандидатів, членів виборчої комісії та 

членів організаційного комітету. Одна особа може бути спостерігачем лише від 

одного кандидата чи однієї громадської організації.  

1.4. Кожен кандидат на посаду директора ІМБГ НАН України має право мати не більше 

двох спостерігачів. 

1.5. Громадська організація, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку 

та має серед напрямів діяльності, передбачених у статуті, питання освітньої та 

наукової діяльності, має право на одного спостерігача. Загальна кількість 

спостерігачів від громадських організацій не повинна перевищувати трьох осіб. 

1.6. Повноваження спостерігачів від громадських організацій починаються з моменту їх 

реєстрації виборчою комісією з проведення виборів директора ІМБГ НАН України і 

припиняються після складання підсумкового протоколу про результати голосування 

на виборах директора ІМБГ НАН України. 

 



2.  Права спостерігача 

 

Під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці ІМБГ НАН України 

мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а 

також не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним 

комітетом. Кожен спостерігач має право:  

2.1. Спостерігати за всіма етапами організації та проведення виборів, бути ознайомленим 

з рішеннями організаційного комітету та виборчої комісії з проведення виборів 

директора ІМБГ НАН України (далі – організаційний комітет та виборча комісія).  

2.2. Отримувати від організаційного комітету та виборчої комісії інформацію про 

законодавчі, нормативні та розпорядчі документи, які регламентують вибори керівника 

установи.  

2.3. Звертатися до організаційного комітету та виборчої комісії з метою отримання 

консультацій щодо процесу виборів директора та своїх прав і обов’язків.  

2.4. Бути присутнім під час оприлюднення кандидатами на посаду директора своїх 

виборчих програм, на зустрічі кандидатів з колективом ІМБГ НАН України чи 

колективами його підрозділів.  

2.5. Бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування.  

2.6. Перед початком виборів разом з членами виборчої комісії оглядати наявні кабіни для 

таємного голосування, бути присутнім під час передачі бюлетенів виборчій комісії, 

пересвідчитися в неушкодженості стрічок, якими опечатаний сейф (шафа) для зберігання 

бюлетенів, здійснювати огляд скриньки (скриньок) для голосування у порядку, 

визначеному пунктом 33 Методичних рекомендацій. 

2.7. Бути присутнім під час проведення голосування та підрахунку голосів у порядку, 

визначеному пунктом 31 (абзац 3) Методичних рекомендацій. 

2.8. Проводити відео- та фото- зйомку, а також аудіо запис на всіх етапах виборів, за 

винятком процедури заповнення виборцем бюлетеня в кабіні для голосування. 

2.9. Звертатися у письмовій формі (із заявами та скаргами) до голів організаційного 

комітету та виборчої комісії щодо усунення порушень, у разі їх виявлення, а також 

озвучувати усно свої зауваження. 

2.10. Складати акти про виявлені порушення, які підписуються не менш як трьома 

особами з числа тих, що мають право брати участь у виборах директора (виборців) та 

засвідчують факт цього порушення, із зазначенням повних анкетних даних підписантів 

(П.І.Б., дата народження, адреса, контактний номер телефону). 

2.11. Вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного 

кандидата та/або визнаних не дійсними.  

2.12. Отримувати копію протоколу засідання виборчої комісії з результатами голосування 

після його підписання всіма присутніми членами цієї комісії. 

2.13. У будь-який час звернутися до організаційного комітету із заявою про складення 

своїх повноважень. На підставі такої заяви організаційний комітет приймає рішення про 

скасування реєстрації спостерігача.  

 

3. Обов’язки спостерігача 

 

Під час підготовки та проведення виборів директора ІМБГ НАН України кожен 

спостерігач зобов’язаний:  

3.1. Керуватися у своїй діяльності положеннями статті 9 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність».  

3.2. Бути обізнаним із нормативними документами, які регламентують проведення виборів 

керівника наукової установи, у т.ч.: Методичними рекомендаціями, відповідними 

положеннями Статуту Національної академії наук України, Основних принципів 

організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України. 



3.3. При прибутті в установу, де проводяться вибори, пред’явити голові організаційного 

комітету або голові чи відповідальному представнику виборчої комісії посвідчення 

спостерігача та документ, що посвідчує особу. 

3.4. Не втручатися безпідставно в процес підготовки виборів та процедуру голосування, в 

роботу виборчої комісії під час видачи бюлетенів і підрахунку голосів (за винятком 

випадків виявлення порушень, щодо яких спостерігачем вчиняються дії відповідно до пп. 

2.9 та 2.10 цього Порядку).  

3.5. Не перешкоджати проведенню виборів на будь-якому їх етапі, не чинити дії, що 

порушують установлений законодавством порядок виборчого процесу, заважають 

здійснювати свої повноваження членам організаційного комітету і виборчої комісії та 

іншим спостерігачам, а також дії, що заважають вільному волевиявленню виборців 

(впливати на виборця, робити заяви на підтримку чи проти будь-якого кандидата, вести 

передвиборчу агітацію в день голосування).  

3.6. Не порушувати таємницю голосування (не заповнювати замість виборця чи разом із 

ним, у тому числі на його прохання, виборчий бюлетень, не бути присутнім при 

заповненні виборцем бюлетеня у кабіні для таємного голосування тощо).  

3.7. Не використовувати свій статус задля втручання у діяльність, що не пов’язана з 

виборами директора ІМБГ НАН України.  

 

4. Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів 

 

4.1. Громадські спостерігачі делегуються суб’єктами громадського спостереження – 

громадськими організаціями і засобами масової інформації та акредитуються 

організаційним комітетом на основі письмового клопотання відповідного суб’єкта 

громадського спостереження. У клопотанні зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, 

дата народження делегованої особи, відомості про громадянство, місце роботи (навчання), 

займана посада, адреса фактичного місця проживання, номер контактного телефону 

(Додаток 1). Засвідчене підписом керівника суб’єкта громадського спостереження та 

скріплене печаткою клопотання має бути подане не пізніше ніж за п’ять робочих днів до 

дати проведення виборів. До подання додається копія свідоцтва про реєстрацію 

громадської організації або засобу масової інформація, копія документа, який посвідчує 

особу, згода на обробку персональних даних (Додаток 2) та особиста письмова заява 

делегованої особи – в заяві на ім’я голови організаційного комітету ця особа надає свою 

згоду бути спостерігачем від відповідної організації та зобов’язується дотримуватися 

визначених цим Порядком прав і обов'язків спостерігача (Додаток 3).  

4.2. Спостерігачі від кандидата на посаду директора ІМБГ НАН України акредитуються 

організаційним комітетом за письмовим клопотанням (заявою) цього кандидата після 

надходження до ІМБГ НАН України офіційного переліку претендентів на посаду його 

керівника, які відповідають вимогам до керівника наукової установи, встановленим 

частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і 

Статутом НАН України. У клопотанні (заяві), яке підписується кандидатом на посаду 

директора, зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та дата народження спостерігача, 

відомості про громадянство, місце роботи (навчання), займану посаду, адресу місця 

проживання, номер контактного телефону (Додаток 1). Підпис кандидата засвідчується за 

місцем його роботи (як виняток – кадровою службою ІМБГ НАН України за умови 

написання кандидатом клопотання у присутності працівника цієї служби та пред’явлення 

документа, що посвідчує його особу). До клопотання (заяви) додається копія документа, 

який посвідчує особу спостерігача, його згода на обробку персональних даних та його 

особиста письмова заява на ім’я голови організаційного комітету, у якій він надає свою 

згоду бути спостерігачем та зобов’язується дотримуватися визначених цим Порядком 

прав і обов'язків спостерігача (Додатки 2, 3).  

4.3. Суб’єкти громадського спостереження та кандидати на посаду директора мають право 

у будь-який час відкликати делегованого ними спостерігача.  



4.4. Рішення про акредитацію (відмову в акредитації) спостерігачів приймаються 

організаційним комітетом в порядку надходження відповідних письмових клопотань і заяв 

протягом одного робочого дня від часу отримання повного пакету документів, визначених 

пп. 4.1. та 4.2 Порядку.  

4.5. Після акредитації трьох громадських спостерігачів клопотання від інших суб’єктів 

громадського спостереження не розглядаються організаційним комітетом, про що 

відповідні суб’єкти отримають письмове повідомлення за підписом його голови, 

завіреним в установленому в ІМБГ НАН України порядку.  

4.6. Кожен акредитований спостерігач отримує посвідчення встановленої форми (Додаток 

4). Факт отримання посвідчення фіксується підписом спостерігача в журналі обліку 

посвідчень (Додаток 5). Посвідчення видається спостерігачеві особисто і дійсне лише за 

умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. Посвідчення втрачає свою чинність з 

моменту складання підсумкового протоколу про результати голосування на виборах 

директора ІМБГ НАН України.  

4.7. Не пізніше ніж за 3 дні до початку виборів організаційний комітет формує Список 

акредитованих спостерігачів від громадських організацій і кандидатів на посаду 

директора ІМБГ НАН України (згідно Додатку 6) та передає його до виборчої комісії.  

4.8. Інформація про акредитованих спостерігачів (Додаток 6) оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті ІМБГ НАН України. 

4.9. Кожен спостерігач отримує ксерокопію протоколу засідання виборчої комісії з 

результатами голосування відразу після підписання документа всіма присутніми членами 

цієї комісії.  

 

5. Відповідальність спостерігачів 

 

5.1. В разі порушення спостерігачем від кандидата на посаду директора чи спостерігачем 

від громадської організації вимог п.3 цього Порядку виборча комісія висловлює йому 

попередження. У випадку повторного або грубого порушення спостерігачем вимог п. 3 

цього Порядку виборча комісія інформує про це Організаційний комітет для вирішення 

питання про позбавлення спостерігача акредитації, про що складається акт. 

5.2. Організаційний комітет своїм мотивованим рішенням має право у будь-який момент 

достроково припинити акредитацію спостерігача. Інформація про прийняте рішення 

заноситься до протоколу засідання організаційного комітету або зазначається у 

відповідному акті. 

 

 

Голова організаційного комітету з проведення 

виборів директора ІМБГ НАН України, 

д.б.н., професор         Л.Л.Лукаш  

        

 

Заступник голови організаційного комітету з проведення  

виборів директора ІМБГ НАН України, 

д.б.н., ст.н.сп.         Г.Д.Телегеев 

    

 

Секретар організаційного комітету з проведення  

виборів директора ІМБГ НАН України     О.В.Корж 

     

 

 

Підписи ______________________________________________________ засвідчую, 

Вчений секретар, к.б.н.                                                                  Я.Р.Міщук   

  



Додаток 1 

до Порядку акредитації та організації 

роботи громадських спостерігачів  

на виборах директора Інституту 

молекулярної біології і генетики  

Національної академії наук України 

від 20.02.2019 року 

  

До Організаційного комітету 

з проведення виборів директора 

Інституту загальної енергетики 

НАН України 

 

КЛОПОТАННЯ 

про акредитацію спостерігачів 

від кандидата на посаду директора Інституту чи громадських спостерігачів 

на виборах директора Інституту загальної енергетики НАН України 

 

Відповідно до «Порядку акредитації та організації роботи громадських спостерігачів на 

виборах директора Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук 

України» прохання акредитувати (громадськими) спостерігачами від 

 

________________________________________________________________________________ 

               (ПІБ кандидата на посаду директора Інституту або назва громадської організації) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

на виборах директора Інституту молекулярної біології і генетики НАН України таких осіб 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

Дата 

народження 

 

Місце 

фактичного 

проживання 

 

Місце 

роботи 

Посада Телефон 

 

       

       

       

 

До клопотання додаються: 

– згоди на обробку персональних даних осіб, що акредитуються спостерігачами; 

– заяви осіб про згоду бути спостерігачем від 

 

________________________________________________________________________________ 

        (ПІБ кандидата на посаду директора Інституту або назва громадської організації) 

 

 

____________________________________________________________                          _______ 

(Прізвище та ініціали кандидата чи керівника громадської організації)                         (Підпис) 

 

«____» ____________2018 року 

 

 

 



Додаток 2  

до Порядку акредитації та організації 

роботи громадських спостерігачів  

на виборах директора Інституту 

молекулярної біології і генетики  

Національної академії наук України 

 

 
До Організаційного комітету 

з проведення виборів директора 

Інституту загальної енергетики 

НАН України 

 

 

ЗАЯВА 

про згоду бути спостерігачем 

від кандидата на посаду директора Інституту чи громадської організації на виборах 

директора Інституту молекулярної біології і генетики НАН України 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

даю згоду бути (громадським) спостерігачем від 

 

_____________________________________________________________________________  

(ПІБ кандидата на посаду директора Інституту або назва громадської організації)  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

на виборах директора Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.  

 

З «Порядком акредитації та організації роботи громадських спостерігачів на виборах 

директора Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України» 

ознайомлений/ознайомлена. 

 

 

__________________________                               __________________________________ 

(Підпис)                  (Прізвище та ініціали) 

 

 

«____» ____________2018 року 



Додаток 3  

до Порядку акредитації та організації 

роботи громадських спостерігачів  

на виборах директора Інституту 

молекулярної біології і генетики  

Національної академії наук України 

від 20.02.2019 року 

 

ЗГОДА 

 

на обробку персональних даних 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

(народився) «____» ________ 19______ року, паспорт: серія _____, № ___________, виданий 

 

_______________________________________________________________________________, 

 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою ведення бази 

персональних даних та забезпечення діловодства, підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації, а також з питань 

реалізації визначених законодавством прав та обов’язків, пов’язаних з участю спостерігача у 

виборах директора, даю згоду Інституту молекулярної біології і генетики НАН України на:  

- обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема 

відомості про паспортні дані, особисті відомості (вік), відомості про зареєстроване 

або фактичне місце проживання, про місце роботи та посаду, електронні 

ідентифікаційні дані (номери телефонів);  

- використання персональних даних, що передбачає дії власника бази щодо обробки 

цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх 

професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії 

щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим 

суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного 

Закону);  

- поширення персональних даних, що передбачає дії власника бази персональних даних 

щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 

зазначеного Закону);  

- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії власника бази 

персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до 

персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до 

відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).  

 

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, 

достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх 

персональних даних. 

 

 

 

 

«____» ______________20______р.                     ____________________________________ 

(підпис)                                                                           (ПІБ) 

 



Додаток 4  

до Порядку акредитації та організації 

роботи громадських спостерігачів  

на виборах директора Інституту 

молекулярної біології і генетики  

Національної академії наук України 

від 20.02.2019 року 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ №____  

 

від «____»________ 2019 року  

 

видане ____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім 'я, по батькові)  

 

в тім, що він (вона) є акредитованим спостерігачем від __________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(назва громадської організації або прізвище, ім’я, по батькові кандидата) 

 

за проведенням виборів директора ІМБГ НАН України у 2019 році  

 

 

Голова організаційного комітету з проведення  

виборів директора ІМБГ НАН України   ________________________________ 
     (підпис, ініціали, прізвище )      

 

 

Заступник голови організаційного комітету  

з проведення виборів директора  

ІМБГ НАН України      _______________________________  
(підпис, ініціали, прізвище )    

 

 

Секретар організаційного комітету  

з проведення виборів директора  

ІМБГ НАН України      _______________________________  
(підпис, ініціали, прізвище )   

 

 

       Дата видачі ______________________ 

 

 

Дійсне за наявності документа, що посвідчує особу, з фотографією 

 

 

 

 

Підписи ______________________________________________________ засвідчую, 

Вчений секретар, к.б.н.                                                                  Я.Р.Міщук 



Додаток 5  

до Порядку акредитації та організації 

роботи громадських спостерігачів  

на виборах директора Інституту 

молекулярної біології і генетики  

Національної академії наук України 

від 20.02.2019 року 

 

 

 

ЖУРНАЛ обліку посвідчень громадських спостерігачів 

 

 

 

№№ Дата 

реєстрації 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Найменування 

громадської 

організації 

(ЗМІ), що 

делегує 

спостерігача 

ПІБ 

кандидата на 

посаду, який 

делегує 

спостерігача 

Підстава для 

реєстрації 

(документи) 

Підпис про 

отримання 

посвідчення 

спостерігача/ 

громадського 

спостерігача, 

дата 

1.        

2.        

3.        

 



Додаток 6  

до Порядку акредитації та організації 

роботи громадських спостерігачів  

на виборах директора Інституту 

молекулярної біології і генетики  

Національної академії наук України 

від 20.02.2019 року 

 

 

СПИСОК  

акредитованих спостерігачів  

від суб’єктів громадського спостереження  

(громадських організацій) та від кандидатів на посаду директора 

ІМБГ НАН України на виборах у 2019 році 

 

№№ ПІБ спостерігача Назва організації або ПІБ 

кандидата 

Номер та дата 

виданого 

посвідчення 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 

 

Голова організаційного комітету, 

д.б.н., проф.          Л.Л.Лукаш 

 

 

 

Підпис __ д.б.н., проф. Л.Л.Лукаш__   засвідчую, 

 

 

Вчений секретар, к.б.н.                                                                  Я.Р.Міщук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


